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Revista "Tehnium" îşi, continuă apariţia pentru a fi alături 
prin noutăţile pe care libera circulaţie a informaţiei le 

peiorativ prin care Înţelegem 
Dacii rubricile noastre se vor adresa ca şi pmdacum 

conferindu-i valenţele format/ve de care are atîta nevoie rec'on;~trM'tctlia 
cititorule, ca prin. ideile, sugestiile, scrisorile' sau 

contribui efectiv cu materiale la conturarea nW"ej~el(j,r 
Dragă prieten!_ cititor, . dacă şi pină acum 'te-am simţit 
materializa nu' doar in răspunsuri prompte, dar şi in COI"ltll.utl!l1 

"Tehnium", pentru a concretiza soluţiile ingenioase .. _~ •• _."" .. _. 
,- Contribuind prin specificul nostru la Întărirea spiritului generos nOJrmnu 

deceniu de mţlri ·speranţe pentru întreaga societate 
spontaneitatea gindului . şi perseverenţa tuturor constructorilor 

îţi apartine şi 
Colectivul redacţional al revistelor "Ştiinţă şi tehnicit', "le/anium" 
pentru eroismul tinerilor şi, în egală măsură, oroarea faţii de 

acestui elan .revoluţionar, .atlt 
Avem datoria să oferim tineretul"i garanţia că jertfele lor 

naţionale nu au 
Avem datoria morală· sil contribuim, dispUnind de o 

platjorma-program elaborată de Consiliul 
contribuie la ridicarea nivelului de cunoaştere şi 

Avem datoria de a veghea ca În paginile publicaţiilor noastre 
ştiinţificll, ~articole menite si răspÎndească În rindul maselor 

Avem datoria să contribuim, prin tematica abordată, la eliminarea' aOJrzmeuJW 
adevăratelor .ale 

Avem datoria să Infăptuim toate acestea intru binele 
ma,ipot 

1. Re'Vista TEHNlfJM îşi propune sii contribuie in CI».till!Uaire 
Indemlnă, la informarea largă a constructor/lor amatori 

hobby, din c.,ele mai diverse domenii,la fQrmarea ae/.7rUllaelrUoir, 
cunoştinţe necesare 

2. A'Vlnd In 'Vedere marea Insemnatate socială pe care o au 
număr considerabil de mare de cetăteni,de cele mai diverse 
re'Vista tşipropune să se constituie In exponentul tuturor ao.'ealuei~or. 
referitoare la acti'Vitatea constructorilor amatori. 
,social al constructorului amator, intervenind pe 
tehnico-ştiinţifice, in sensul sprijinirii materiale (tnlcli4~siv 

specializate) şi mai ales pe' linia de informare-documentare a COj.,utrlll~tOlr;llJ'r 
deosebite,. cu aplicabilitate .nemijloCită in economia 

oamenilor, in vasta operă de re(~on,~trallctAfe 
In 'Vederea optimizării noilor structuri organizatorice, 

tehnico-aplicatiwi, Indeosebi in. rindul tineretului, revista se 'Va 
,in sprijinirea celor mai valoroase idei, sugestii ,şi 

competente 
3. Re'Vista i.Şi· propune, pentru .perioada imediqt următoare, 

favorabil in rindul cititorilor, destinate construcţiilor de 
audio~video,. informatică, fototehnică, auto-moto, 

noastre libere, colectivul redacţional va iniţia im 
semnalate in ceea ce priveşte conţinutul şi forma mlJ!te.~iaA'eltJ'r /JubJrtctJrte. 

'intretlga sa structură (eventual şi grafica, num(irul de 
doletinlele sincere şilntemeiate ale constructorilor amatori,lnftiJ 
, perspectivii mai Îndepărtată, redt:rtţia va examina d.il?er~,itic:dl1if a~fJml!$llNiU)r 

inclusiv prin editarea unui 
4., . Va fi popularizată experienţa existentă In amnelirml 
după cum vor fi prezentate, in continuare, A"lu:u:tS",jA"lrJ, 



se înce-
putul bobinei se conecteaza la linia 
comună, sînt conectate şi emi
toarele 

structură. 

continuităţii cu indi
continuu şi În alter

r,:)o."i",t",,.,,t"'!t:> condensatoarele, 
diodele semiconductoare fi veri-

'intre bornele O ten-
re-



(URMARE 

fel: 

_----<1_------0 V" 
12V stab. 

....----iPS 

It-----IPJ 

~10nF GND 

ov 

tic chiar şi dispariţia unui singur im
puls; 

ne convingem uşor ca aşa 
lucrurile trecînd, cu viteze dife-

unei mîini printre LED-ul 
FT, cu traversarea axei co
atunci cînd durata de obtu

cca 0,25-0,3 s, re
anclanşeaza brusc, revenind 

si de acum 
sa o 'verificam la 
cu eventuale re

descris. 
comodă. este 
releului (an-

aprinderea 
colorate, acţio

de lucru ale 
final putem suprima 

montînd avertizo
automenţinere. 

LED-R LED-lR 

°1,D2= 
2)( 1 N4148 

Constructoriior amatori care· nu 
posedă. circuitul integrat {3E555 le 
propunem Î~ figura ~ o variantă la 
fel de simpla de emlţator IR, realizat 
Cu tranzistoare uzuale. LED··ul roşu 
(R) este şi aici pe post d~ martor 
provizoriu, În vederea reglaJelor, ur
mînd a fi suprimat, împreună cu R5, 
la definitivarea montajului. Duratele 
de conducţie, respectiv de pauză, se 
pot regla independe~t din R"3; R"4: 
eventual si prin ajustarea valOrii 
condensatoarelor C1 şi C2. Sînt va
labile si aici observaţiile precedente 
referitoare la dimensionarea rezis
tenţelor de limitare R5 şi R6 . 

În continuare vom analiza un 
exemplu de receptor din prima cate
gorie menţ"ionată În introducere~ 
anume prin demodularea semnaluluI 
IR pe baza metodelor specifice de 
prelucrare a tensiunilor alt'ernativ~ 
(fig. 5). De data acea~ta nI! rŢ1<;i1 
avem de-a face cu urmanrea indiVI
duală a impulsurilor, respectiv com
pararea pauzei dintr~ ~ impulsyrÎle 
succesive cu o anumita durata de 
1i>rag prestabilită. Ne interesează 
doar prezenţa sau absenţa semnalu
lui IR de comandă la nivelul "feres
trei" fototranzistorului FT, care va 
determina - asa cum vom vedea 
imediat - starea neanclanşat, reş
pectiv anclanşat, a releu lui ReI. I~ 
acest scop putem presupune ca 
semnalul de comandă este un tren 

3kft 

(CONTINUARE ÎN PAG. 23) 
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mecanic total efectuat de 
prin deplasarea ei din A 
strează uşor - noi nu 0 vom 
În cazul dat expresia: 

(URMARE DIN NR. TRECUT) se mai demonstrează că 
mărime evident scalară - este 
lucrul mecanic ce ar fi neCesar pentru 
la infinit, împotriva forţei de reSOlnlOelre 

Pentru a rle confirma bănuiala, tre,.buie sa in- punctul A sarcina unitară Q',:::: . 
troducem însă o nouă mărime caracteristica, le- Astfel definit, potenţialul electric pare să fie 
gată într-un fel anume de energia potenţială dis- exact ceea ce căutam. adică o măsură (indirectă, 
ponibilă într-un punct A, căreiaH vom zice chiar e drept, dar absolută} a energiei potenţiale dis
potenţiatul electric al punctului A, notat cu V'A. ponibile În punctul A al cîmpului produs tie sar
Să considerăm din nou cîmpul electric al sarcini,i cina O. S,ă nu ne grăbim insă să punem 
+Q, pe care o vom presupune punctiformă şi fixă egal între potenţial şi en€!rgia potenţială. 
(imobilă), iar într-un punct oarecare A din spaţiu. mut rînd pentru că lucrul mecanic efectuat 
la disţp.nţa r A d~ O, să plasăm. iarăşi sarcina uni- ginar Îf'I situ~ţia de mai sus s-a la un caz 
tară +0' 1. Acum ştim deja ce se va Întîmpla: particular, anume la deplasarea unitare. 
datorită forţei coulombiene' de respingere, sar- Dacă În loc de 1. sarcina CI' ar fi avut 
cma O' va fi îndepărtată faţă de O, teoretic pînă mai' mare sau mai mică, I.ucrul Atj::~r.tl.j::lt 
la infinIt, unde valoarea forţei se anulează con- 'el mai mare sau mai mic. Prin 
form relaţiei (18). Prindefinilie, potenţialul .elec- noastră de energie .. disponibilă". a Giil HJLllU I 

unctului .A (sau În punctu'l A) este lucrul, de O În punctul A este cel puţin 

Modificarea esenţială cohstă În in
troducerea grupurilor R5-D1-C1, 
R6-D2-C2, R6-R9-R1G-C2, ale căror 
toluri le vom examina În continuare. 
Să presupunem, de exemplu, ca 

la alimentarea montajului releul an
ctanşează, ceea ce Înseamnă că T2 
conduce. Starea este stabîlă şi, 
după' un timp suficient de îndelun
gat de la instalarea ei, putem consi
dera că toate cele trei condensa
toare sînt încărcate compret. Prin 
rezistenţele R5 şi, R6nu va mai cir
cula curent (căderiI de tensiune 
nule pe ele), iar divizorul R8-R9 ÎI va 
menţine pe. C3 Încărcat la jumătate 
di n tensi,u nea de al imentare, adi că 
la 6 V. 
După cum ştim deja, conducţia 

tranzistorului T2 determină obliga
toriu blocarea lui T1. Intervine to-
tusi aici mică deosebire cantita-
tivă faţă. varianta. precedentă, 
anume faptul că tranzistorul T2" 
din co!mponenţa Darlingtonului nu 
conduce neapărat la saturaţie, Cu 
pÎesele 'indicate s-a măsurat experij 
mental În această situaţie o cădere 
de tensiune emitor-colector pe 
T2" (deci un potenţial În punctul 
8 faţă de masă) de cca 0,7 V, sensi
bil mai mare decît În cazul unui 
tranzistor T2 unic, şaturat. Faptul 

datorează în special prezenţei lui 
cu rol de diminuare a curentului 

emitor-colector al . ansam
blului Darlington, eventual şi facto
n::Jlui modest de amplificare În cu
rent al lui .T2". Oricum, principiul 
de funcţionare descris nu este afec

potenţialul punctului 8 fiind to.,. 
insuficient pentru a comanda, 
R4, intrare~ În conducţie a lui 

Revenind la situaţia analizată, 
observăm că potenţialul punctului 
8 este "copiat" prin R6 În punctul F, 
iar al . punctului A, foarte apro-
piat 12. V, este "copiat" prin R5 În 
E. 01 şi 02 sînt ambele blo-

.deoarece are anodul -
C conectat prin R4 la 8 
V), Iar catodul - punctul E 

.Ia 12 V prin R5; 02 pentru 
că are catodul - punctul F - la po
tenţialul de cca 0,7 V din 8, via R6, 
iar anodul I~ 1,2 1,4 V, cît 

tensiune pe 
bază-emitor 

În conducţie. 
Inţelegem acum de ce În montaj 
"dioda" " . .02 a fost materializată prin 
două diode, 02' şi 02", legate În şe
rie: neavînd un control riguros asu
pra tensiunii emitor-colector a lui 
T2" în conducţie, nici În ceea. ce pri
veştesuma căderilor' bază-emitor 

T2' şi T2". şi situaţia fiind destul 
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~Tt 
l! . K' -.!!: \)'=3V 

, peretele frontal 
al cutie i 

tub opac 
\ (vQrni~) 

lEO-IR 

de critică, am vrut să ne aSiguram 
că 02 este într-adevăr' blocată 
atunci cînd T2 conduce. Experi
mental s-a obţinut o funcţionare 
bună a montajului şi cu o diodă 02 
unică, prin alegerea adecvată a lui 
R7, dar rezultate la fel de bune şi 
mai sigure sînt garantate prin folo
Sirea dubletului 02', 02". 

Pentru bascularea circuitului În 
stare opusă. cu T1 saturat şi T2 blo
cat - este suficient să apăsam pen
tru scurt tlmp butonul K (tot fără 
reţinere). Intr-adevăr, condensato
rul C3 se descarcă astfel brusc, \i
mitat doar de R10, de la cca 6 V la 
zero, transmiţînd acest impuls ne
gativ(-6 V), prin.C 1 şi C2, punctelor 
Eşi F. 

POialul din E scade mom 

între 
tenţă 
poate 
ohmilor). 

O variantă foarte 
sens totodată cu 
tate 
4. 

. de tensiune- în 
(cea 1.5 V la curentul 

uşoară suprasolicitare, 
nu este în gene-



deteriorării emiţăto·· 
rului pri.n înroşirea exagerată 
du lui. 

Există 
metre, 
ductive, 

mică sau 
lucru de 
rezistoarele H 1 
chiar pînă la n, ales 
folosesc microampermetre 

• 

·-
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arametrii şi config"uraţia sche
mei electrice a ace.stui filtru de zgo-
mot Încadrarea montaju-
lui În HI-FI. Utilizarea 
practică a montajului presupune fo
losirea sa la pick-up de înalte 

ceea ce priveşte 
(electrqmagnetică) şi con

strucţia părţii mecanice. Filtrul de 
este compus din două părţi 

şi anume preamplificato-
ruj pentru doza magnetică filtrul 
de zgomot propriu· .. zis. EI inclus 
În cadrul montajului penJru elimina
rea zgomotului de frecvenţă joasă, 
sub 100 Hz, denumit În mod curent 
RUMBLE. Acest t.ip de zgomot 
poate apărea după un număr de ore 
de funcţionare a pick-up-ului dato-
rită uzurii mecanice, me·· 
canice a care doza 
magnetică, ce se transmit 
de la motorul de antrenare a plata-
nului etc. totdeauna 
motul prezinta un 
de frecvenţa care constituie un mul
tiplu sau submultiplu al frecvenţei 
ţensiunii de alimentare de la reţea. 
In scopul eliminării de 
tip RUMBLE s-a cont atît de 
modul de a semnalului 
audio util de doza 

cît şi de Însuşi 
Ir.,r·tir.n<:>,ro a oricărei 

prezintă următoa-

;rn,-.orl"",.,t", de intrare Zi:::47 k!l; 
nominală de intrare: 

Ui = 3 
-;.. banda lucru f ::: 16 Hz-;- 20 

kHz; 
--, ampiificareala frecvenţa de 1 

kHz: A = dB; 
de răspuns În 

banda audio: RIAA; 
raport semnat/zgomot: SIN? 80 

dB; 
- atenuarea componentelor 

RUMBLE 
A (dB) 
32 

50 20 
100 10 
- distorsiuni armonice totale 

THD%::S 0,1%. 
Schema electrică a montajului 

este prezentată În fipură.· Semna
lele audio "S" şi "D", preluate de la 
doza electromagnetică, se aplica la 
intrarea montajului prin intermediul 
rezistenţelor. R1 şi R1'. Grupurile 
Ri-Ci si R1'-C1' constituie filtre 
trece-jos' care asigură montajului o 
imunitate În ceea ce priveşte pătrun
derea la intrarea preamplificatorului 
a unor semnale de nivel ultrasonor. 
Prin intermediul condensatoarelor 
C2 şi C2', semnalele audio "S" si 
"D" se aplică ulterior preamplifica
torului dual realizat cu circuitul inte
grat {1M381AN. 

Acesta conţll18 două amplifica
toare operaţionale identice, speciali
zate În amplificarea semnalelor de 
nivel· mic (de ordinul milivolţilor). 
Circuitul Integrat {3M381AN prezinta 
în banda de audiofrecvenţă un zgo-

8 

ILTRU DE 
mot propriu foarte redus (0,8 IN). 
Folosind o schema electrica adec
vata, se pot obţine cu acest circuit 
integrat o amplificare ridicata a sem
nalului audio util şi un rap,ort sem
nal/zgomot foarte bun. In acest 
scop, s-a ales o configuraţie optimă 
de utilizare a" etajului de intrare 
propriu fiecarui amplificator ope
raţional, corelată cu impedanţa de 
intrare a montajului. Curentul de 
alimentare al primului tranzistor din \ 
fiecare amplifiqator operaţional este 
de cea 40 jJ.A .. In scopul unui filtraj 
suplimentar al tensiunii de alimen
tare destinată etajului de intrare al 
amplificatorului operaţional s-a pre
văzut grupul R11.-R12--C8 (R11'
R12'-C8'). Condensatoarele C4 şi 

·C4' limitează amplificarea, de catre 
cele doua amplificatoare operaţio
nale, a unor semnale de intrare cu 
frecvenţa mai mare decît f = 25 kHz. 

C 

ZGOMO 

În scopul obţinerii unei caracteristici 
de transfer de tip RIAA pentru cele 
două amplificatoare operaţionale s-au 
prevăzut blocurile reactiei neaa
tive. Constantele de timp proprii 
caracteristicii de tip R!AA s-au ales 
În conformitate cu prevederile DIN 
45500, după cum urmeaza: 
(2 120 Hz); t2 = 318!-ls (500 Hz); 
3 180 jJ.s (60 Hz); t4:::7950 jJ.S (20 
Hz). 

De la ieşirea fiecarui amplificator 
operaţional al circuitului integrat 
{jM381AN (pinii 7 şi 8), semnalul 
audio se aplica· filtrului de zgomot 
propriu-zis. EI conţine tranzistoarele 
T1, T2, T1', T2' şi T3. Tranzistoarele 
T1 şi T1' sînt amplasate În cadrul 
montajului într-o configuraţie de tip 
repetor pe emitor. Acest am·plasa
ment a fost prevazut pentru separa
rea g.<:i1vanica a fiecarui amplificator 
operaţional de restul montajului. 

-------, 
I 

BLOCUL REACŢIEI NEGATIVE I 

MARIAN 

În vederea unui coefi-
. clent de foarte redus, 

tranzistoarele T1 şi Ti' sînt cuplate 
la ieşirile amplificatoarelor 

,..,n",y~.tl,.,.n'.:!ID care realizează astfel şi 
In curent continuu. 

emitoarele tranzistoarelor Ti şi 
intermediul condensatoare-

C3' semnalul audio util 
de corecţie a 

RUMBLE. Pentru 
lor, este 

precizarea unor aspecte 
fu ncţionarea unei doze ste
a modului de imprimare 

"t".rol·~f".ni('6 pe disc a unui program 

timp cînd acul do-
traseul rilelor discului, 

se <?,bţin c~,le două 
,,8 ŞI "O . Aces-

ny,-,nr,rtihn<llo ca amplitu-
antrenare a discuM 
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platanu! pick-up-ului şi 
cuge apăsare a acului dozei 
pe discului. Profilul geometric 
al rilelor determină caracteristica de ·"'ii':,::;::,:.'.,:·.:::.:,:":.·::' 

frecvenţă a programului muzical so
nor imprimat. Piecare semnal elec
tric "S" sau "D" este determinat de 

. Însumarea vectorială a componente
lor normale şi tangenţiale ale forţei 
de apăsare exercitate de acul dozei 
magneJice asupra pereţilor rilei dis
cului. In momentul apariţiei unor. vi
braţii mecanice nedorite (ale plata
nului pe care este aşezat discul sau 
ale braţului care poartă doza), aces-

,tea generează componentele nor
male şi tangenţiale ale unei forţe de 
apăsare false" care este chiar sursa 
zgomotului de tip RUMBLE. Cele 
două .compon~nte se însumează, la 
fiecare canal informaţional, cu com
pOf'lentele utile ale forţei de 
iar rezultatul final este un 
audio util s-a 

apăsare 
\Jih,.,,,tiilo mecanice ne-

aC'tiolne,iză asupra 

blocurilor de corec
ţie a zgomotuluî de tip RUMBLE 
constă În însumarea şi transmiterea 
concomitentă a semnalelor de frec'
venţă joasă proprii celor două ca
nale şi transmiterea separată a sem
nalelor de frecvenţă medie-Înaltă. 
Dacă iniţial cele două canale 

aveau În componenţa lor structura 
s~mnalelor stereo: 

SŢ SJ + SI + N 
DŢ = DJ + Dî- N 

În urma prelucrării apare situaţia: 
SŢ SJ+Sî+N+'(DJ N)=SJ+ 

DJ + SI 
,DŢ = DJ + DI- N+ (SJ + N) = DJ 

+SJ + DI 

unde: 
SŢ = semnalul total al canalului 

stînga; , 
DŢ = semnalul total al canalului 

dreapta; , 
SJ :::;::semnalul de frecvenţă joasă 

al canalului stînga; 
Si = semnalul de fr~vei1ţă Înaltă 

al canalului stînga; 
DJ = semnalul de' frecvenţă joasa 

al canalu lui dreapta; 
Dî = semnalul de frecvenţă Înalta 

, al canal.ului dreapta; , 
N = zgomotul. 

Din relaţiile menţionate anterior, 
rezultă, În urma prelucrării, acc'entu
area frecvenţetor joase şi eliminarea 
.z:gomotului RUMBlE,deci îmbună
tăţirea substanţială a raportului 
semnallzgomot In banda frecvenţe
lor joase. Prin intermediul conden
satoarelor C9 şi C9', semnalele au
dio ST şi DT, sînt aplicate etajelor 
care conţin tranzistoarele T2 şi T2', 
amplasate În montaj ,de tip. repetor 
p e e ,m i tor. G rup uri I e 
C.1 O --:- R 1 5 - C 1 1 - R 1 6 s i 
C10'--:-R15'-:;-C11'-R16' reprezintă 
filtre trece-sus de tip Şessel. Utiliza
rea filtrelor Bessel permite obţinerea 
unor caracteristici liniare de fază la 
c:apăttJl benzii de lucru (t<200 Hz), 
fapt esenţial pentru nedistol'sionarea 
semnalelor de frecvenţă. joasă prelu
crate. Frecvenţa de tăiere a filtre/or 

(CONTINUARE ÎN PAG. 20) 
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U TIMETRU 
CARACTERISTICI 

Impedanţa de intrCiE?: 10 MO, 
Afişaj: 3 1/2 digiţi LCD 
Tensiune DC şi AC: 200 mV la 

1 000 V În 5 game cu rezoluţie de 
0,1 mV 

Curent DC şi AC: 200 p,A la 2 A în 
5 game cu rezoluţie de 0,1 p,A - 200 
mV voltaj maxim - numai semnale 
sinus 

Rezistenţe: 200 o, la 20 Mn în 6 
game cu o rezoluţie de 0,1 .0, 

Capacităţi: 2 nFla 2 p,F În 4 game 
cu rezoluţie. de 10 pF 

Precizia: 1% ± 1 digit pe prototip 
Depăşirea de nivel: 1 MSD, ceilalţi 

digiţi blancaţi 
Indicarea polarităţii 
Auto-zero 
Test afişaj 
Protecţie la intrare 
Curent consumat: 5 mA dintr-o 

singură sursă de 9 V. 
Elementul de bază al multimetru

lui îl constituie circuitul integrat "lo
gică de voltmetru încorporată" tip 
7106, circuit avînd o excelentă linia
ritate, facilităţi de auto-zero şi ieşiri 
directe de comandă LCD pentru 3 
1/2 digiţi. 

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 
Afi,ajul şi elementele de comandă 

Se.gmentele afişorului LCD sînt 
comandate direct de către IC7106 
(pinii -2-19 şi 22-25) În legătură cu 
pinul 21 (back plane drive). 

LCD se distruge la prezenţa unei 
tensiuni continue aplicată terminale-

o 

lor, el indicînd numai atît timp cît va O 
exista un defazaj de f8D" între ten-
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siunea de placă şi segmentele de 
comandă. 

7.106 asigură intern semnalele de 
comandă pentru toate segmentele 
LCD, iar elementele de semn şi 
puncte zecimale vor fi generate de 
către circuite externe. 

Elementele de comandă pentru 
punctele zecimale sînt asigurate de 
circuitele 1C2 C, D şi iC3 D. Acestea 
sînt circuite de tip SAU-EXCLUSIV 
cu două intrări şi sînt comandate de 
către pinul 21 al lui 7106 şi tensiu
nea aplicată prin comutatorul de 
game. 

Tabela de adevăr a circuitelor de 
tip SAU-EXCLUSIV arată că, apli
cînd ,pe intrare semnalul generat in
tem de către 7106 pe pinul 21, pro-

. ducem o iesire inversată a acestui 
semnal (segment ON), asigurînd 
pentru cealaltă intrare o stare 
logică 1. 

SW2D activează punctul zecimal 
corespunzător poziţiei de măsură. 

Indicarea polarităţii este asigurată 
de către circuitele IC3 A, B, C. Sem
nalul de pe· pinul 20 a,1 IC 7106 
poate fi utilizat direct pentru co
manda semnului (-), adică ieşirea 
este activată pentru orice semnal 
care nu este În fază (semnal negativ 
aplicat la intrarea lui 7106) sau inhi
bată (eventual comandat semn pozi
tiv) pentru semnale În fază (semnal 
pozitiv aplicat la intrare). Totuşi se 
poate obţine semnul (+) pentru o in-

,trare pozitivă, format din (-) ~i (:) şi 
un semn (-) pentru o intrare nega
tivă. Deoarece ieşirea pinului 20 al 
lui IC 7106 comandă coloana (:), 
este necesară inversarea ei prin IC3 
B. 

Ieşirile pentru AC şi capacităţi fi
ind negative, IC3 O asigură blanca
rea şi fazarea afişajului. 

Scala de rezistenţe a fost pregă-

a indica numai coloana 
de comandă ale puncte-

zecimale cursorul lui SW1G 
sînt conectate 37 al lui 7106. 
Acest pin În mod nOf-

un mic de +5 V. 

În 
Se 

redusă 
ca a acestui mod 

este 'redusă În mod grav du·· 
rata de afisorului." 

O sursă de tensiune de re-
necesară în multe 

comune ale circuitului DMM. 
exact unde. vol-

32 (COMUN) 
permanenţă la 2,8 V faţă 

bara pozitivă. Acest voltaj, utilizat În 
foarte multe puncte ale montajului, 
asigură tensiunea de referinţă de 
bază pentru circuitul de intrare al lui 
7106. 7106 este calibrat pentru o 
tensiune de 200 mV cap de scală, 
aceasta realizÎndu-se prin obţinerea 
unei diferenţe de potenţial de 100 
mV Între intrările de referinţă HI şi 
LO (pinii 36 şi respectiv 35). 
Această referinţă este obţinută cu 
ajutorul divizorului format din RV1 
şi R26. 

TEHNIUM 1/1990 

C9 şi R27 setează frecvenţa in
ternă a oscilatorului încorporat În 
7106, în timp ce C7, C8 şi R25 re
zolvă pro~,lemele de "polaritate" şi 
"auto-zero . 

Gamele de tensiune şi curent 
continuu 

SW1 este comutatorul de funcţii şi 
cînd este satat CC cele cinci' 
game de continue sînt se.:. 
lectate de comutatorul SW2B, care 
este conectat la atenuatorul de in
trare. 
Impedanţa de intrare este 

întotdeauna mai mare de 10 Mfl si o 
precizie bună se obţine utilizînd În 
întregul lanţ rezistenle cu precizie 
de 1%. 

Tensiunea selectată de cursorul 
comutatorului este transmisă prin 
SW1F şi un rezistor de.1MO la pinul 
31 IC 7106. Acest rezistor şi un con
dansator la masă servesc pentru a 
filtra orice zgomot şi de a limita cu-

'rentul transmis la intrarea lui 7106, 
dacă se aplică un supravoltaj. 

Cu SW1 setat pe curent continuu, 
circuitul de intrare este trecut prin 
unul din cele 5 rezistoare de măsu
rare a curentului. Tensiunea maximă 
pe oricare din acestea este de 200 
mV cap de scală. 

Gama de 2 A se conectează 
printr-o a treia bornă de pe panou 
deoarece o rezistenţă de contact a 
comutatorului de cîţiva miliohmi ar 
produce o eroare semnificativă. 

Aparatul este protejat la supracu
renţi printr-o siguranţă de 2 A, pla
sată pe borna comună. 

Gamele de tensiune şi curent 
alternativ 

'Oricare gamă de curent alternativ 
este 'comutată printr-o capacitate de 

, ov 

10 nF În serie cu linia de intrare 
pentru a separa orice eventuală 
componentă continuă prezentă. 

Semnalul este transmÎs prin ate
ca mai înainte, şi apoi 

SW1E convertoru! de curent 
nativ. 

Acesta este realizat cu IC4, un 
",,..,,,nlifir-,,,tr,,· de realizat cu 

operaţional cu 
ceea ce nu 

de vedere 
rentului la intrare. 
carea circuitului este 
RV2, iar componenta 

rezistorul 
capacitatea de 100 

Tensiunea rezultată pe RV2 
considerată egală cu valoa

rea RMS a unui semnal sinusoidal 
la intrarea DMM şi transmisă 

SW1F la IC 7106. . 
Gamele de rezistente 

Schema, prezentată simplificat, a 
circuitului IC6, utilizînd un alt am
plificator operaţional (TL081), are 
rolul de a menţine constantă la in
trare tensiunea COMUN. 

Astfel, tensiunea la ieşire ,trebuie 
să fie: 

RREF 
VOUT = RTEST ---

RGAME 

şi este proporţională cu rezistorul 
supus măsurării. RTli:ST 

V REF se obţine pe divizorul de po
tenţial dintre V+ şi COMUN, fiind re
glată din RV3. 

IC5 este un comparator de ten
siune şi transmite rezultatul prin 
SW1D la baza lanţului rezistor din 
atenuator. SW2A selectează În or
dine inversă gamele selectorului de 
tensiune, iar cursorul este conectat 
la borna de intrare prin SW1A şi la 
intrarea lui IC6 prin SW1C şi o altă 
reţea RC pentru filtrare şi protecţie. 
Ieşirea lui IC6 este buferată prin Q1 
deoarece curentul de ieşire pe scala 
de 200 n este foarte mare si este 
transmisă apoi la celălalt capat al lui 
RTEST prin SW1B. 

Tensiunea de OFFSET a amplifi
catorului operaţional este adusă la 
zero prin RV4, dar cu toate acestea 
un mic OFFSET de la zero există pe 
scala de 200 n datorită rezistenţelor 
de contact ale comutatoarelor si si-
guranţei de la intrare. . 

Tensiunea de ieşire proporţională 
cu R TEST este atenuată de aproxi
mativ 100 de ori şi aplicată ~ntrării 
lui 7106 prin SW1F. 

Test baterie 
Poziţia nefolosită a lui SW1 pe 

scala de CC aduce de la divizorul 
de potenţial dintre COMUN şi borna 
negativă a baterie; (O V) o tensiune 
de comandă la intrarea lui 7106, 
care, deşi neproporţională, asigură 
printr-o alegere optimă a rezistenţe
lor din divizor. o citire de 10,00 
atunci cînd tensiunea bateriei a scă
zut sub 7 V, peste această valoare a 
tensiunii citirile fiind nesemnificative 
datorită tensiunii de referinţă de 2,8 
V. 

Gamele de capacităţi 

Folosind un circuit simplificat', 
dacă V REF se leagă la VOUT+ atunci 
VOUT va fi egală cu tensiunea CO-

. precum şi curenţilor reziduali reduşi 
ai lui 4016, va menţine o tensiune pe 
C 17 pentru încă cîteva secuJlde. 
Gînd se apasă READ, ieşireC:ii; lui 
IC7B trece În starea "jos" făna să 
afecteze iC7D şi E, dar provdcÎnd 
"urcarea" ieşirH lui IC7C, deschizînd 
astfel iCSB, scurtcircuitînd conden
satorul şi făcînd ca ·ieş.irea 
catorului operaţional să Tie 
tensiunea COMUN. La 
rioadei monostabile-, Ci7 fj com
plet descărcat şi ieşirea ~IC7B urcă 
În starea "sus", închizînd Iii rîndu-i 
iCaB. Simultan IC7D şi E sînt trig
gerate de flancurile pozitive şi ieşi-. 
rea IC7D coboară În "zero", deschi
zînd pe Q2 şi conecHnd astfel rezis- . 
torul de gamă la borna pozitivă, fă
cînd ca ieşirea lui IC9A să treacă 'in 
front negativ. IC7E forţează ,,sus" 
şirea lu) IC7F şi face ca ieşirea 
IC9B (care a fost anterior la 
să devină negativă faţă de 
COMUN, cu o valoare determinată 
de rezistenţele R45 şi R46. Această 
tensiune este un multiplu exact al 
tensiunii dintre COMUN şi V+ şi se 
transmite la intrarea inversoare a lui 
IC9C, care este un comparator. De
oarece intrarea neinversoare este 
adusă de la ieşirea lui IC9A, care 
continuă să facă frontul negativ, ie
şirea iui. IC9C devine pozitivă, por
nind pe IC8A, prin urmare conec
tînd intrarea lui ,C9D la borna V+ 
printr-o rezistenţă. Astfel, ieşirea lui 
IC9D va genera un front negativ. 
Toate acestea se petrec În interval 
de cîteva microsecunde de la sfirsi
tul perioadei monostabilului. După 
un timp, ieşirea lui IC9A va deveni 
mai negativă decît IC8A şi izolează 

,.. complet intrarea lui IC9D. Tensiu
nea pe ieşirea lui IC9D este propor
ţională cu valoarea lui C TEST şi va 
descărca numai prin scăpări (cu-

>-.......... """"'''_-'lI''"LJ>. 
P">44 '1'14'''' 

~
"'" 

C01l>\ rB .• ' ... 

MUN deoarece amplificatorul opera
lucrează ca un comparator. 
că C TEST este ca,mplet des~ 

cărcată. 

JFET, 
poartă este 

scris anterior alcătuit 
restul porţilor lucrează 
tură cu 02 Închis, 
fiind combinate de 
de game selectat prin SW2E. IC7 
conţine şase invers9are CMOS care 
produc semnalele 'de temporizare. 
IC7 A şi B formează un monostabil 
triggerat prin apăsarea butonului 
READ (SW4). ConeCÎnd C TESI; dar 
Înainte de apăsarea lui SW4, amplifi
catorul operaţional va descărca 
C TEST ca mai sus. IC8 este un co
mutator analogic CMOS de tip 4016, 
care În stare normală are ambele 
porţi Închise. IC90 este un alt inte
grator care, datorită impedanţei 
foarte mari de intrare a lui TL084, 

~ 

renţi de fugă). Această tensiune estE!. 
transmisă prin intermediul unui ate
nuator la SW1 F şi apoi la IC 

Deoarece le9 este un cvadwolu 
amplificator nu este ne-

asigurarea 
un curent 

atenuatorului 

curentului 
perioadei de măsurare, 
semireglabiiului RV5. 

Trebuie acordată o atenţie deose-
bită de 

MOS, cele j'ndi-
de F::ste indicat să 

... oen",,/"fo ~ ~o~ilia cerută la selec
care să pre

de 1'%, aceasta du
cînd la o bună liniaritate şi precizie 
ale aparatylui. Ne putem lipsi de o 
poziţie a comutatorului de game; 
aceasta va duce Însă la absenţa po
ziţiei de TEST, fapt care, dacă nu se 
iau precauţiile de rigoare, ar putea 
duce la distrugerea aparatului prin 
descărcarea excesivă a bateriei de 
alimentare. Se indică montarea şi 
alegerea cu multă grijă a compo-

.nentelor Întrucît o depanare (Înlocu-

(CONTINUARE ÎN HR. VIITOR) 
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Frecvenţmetrele obişnuite con
struite de amatori permit, În funcţie 
de tipul circuitelor integrate utili
zate, măsurarea unui spectru de 
frecvenţe a cărui limită superioară 
este În general de circa 50 MHz 
pentru circuitele integrate TTL şi de 
aproximativ ·12 MHz pentru circui
tele integrate CMOS .. ~ 

Pentru extinderea domeniului de 
măsurare al acestor aparate În gama 
frecvenţelor ultraînalte se folosesc 
circuite integrate divizoare de frec
venţă speciale (prescalere), a căror 
limită superioară de frecvenţă, În 
condiţiile tehnologiilor actuale, 
poaţe atinge valori de ordinul giga
hertzilor. 

În cele ce urmează voi descrie cî
teva montaje practice de acest fel. 

1. Divizor de frecvenţă 150 MHz -;-
100 

Montajul din figura 1, construit cu 
circuitul integrat SP8629, care are o 
frecvenţă minimă de lucru garantată 
de 150 MHz (tipic 200 MHz), reali
zea.ză o divizare cu 100 a frecvenţei 
semnalului de intrare. 

Circuitul include şi un preamplifi
cator integrat, astfel că sensibilita
tea la intrare În gama 10 -;- 150 MHz 
este de aproximativ 100 mV. 

Montajul se poate construi "În 
aer" sau pe o plăcuţă de circuit im
primat dublu placat, cu legături cît 
mai scurte. 

2. Divizor de frecvenţă 300 MHz -;-
10 

În figura 2 este redată schema 
unui "prescaler" realizat cu circuitul 
integrat 95Hf10, a cărui limită supe
rioară de frecvenţă este În jur de 
300 MHz. 

Circuitul integrat este precedat de 
un etaj preamplificator realizat cu 
tranzistorul BF180, care permite ob
ţinerea unei sensibilităţi la intrarea 
montajului de circa 20 mV la 100 
MHz si de 100 mV la 250 MHz. 

Am plificarea ci rcu it ulu i este 
condi'ţionată şi de raportul rezisten
ţelor R5, R6, care trebuie să fie de 
aproximativ 1/3. 

Frecvenţa maximă de lucru a cir
cuitului' integrat este într-o oarecare 
măsură dependentă de valoarea ten
sÎunii de alimentare, care trebuie să 
se încadreze În limitele de 5±0,2 V, 
precum şide temperatura de lucru a 
capsulei acestuia. 

Decuplarea pinilor 4 şi 5 este im
portantă pentru buna funcţionare a 
montajului, iar lungimea tuturor co
nexiunilor trebuie redusă la mini
mum. 

Diodele montate antiparalel la in
trare realizează protecţia circuitului 
la semnale mari. 

3. Divizor de frecvenţă 600 MHz -;-
10 

Montajul din figura 3 foloseşte cir
cuitul integrat SP8680B, echivalent 
pin la pin cu 11C90, pentru a realiza 
divizarea cu 10 a frecvenţei de in
trare, fiind garantat de producător la 
minimum 600 MHz (tipic 650 MHz). 

Circuitul integrat este prec'eâat de 
un preamplificator de bandă largă 

12 

CORNELIU 

realizat cu tranzistorul BFR9'0, obţi-
nÎndu-se astfel la intrarea montaju-
lui o sensibilitate minimă de aproxi
mativ 100 mV În intervalul de frec-
venţă 10 -;- 600 MHz. . 

LED 

I 
R 

V04AUL, maestru al sportul 

in situaţia În care este necesară o 
sensibilitate mai mare, se poate fo- lhtrare10nF 

losi un preamplificator de banda ~1f .. 
largă suplimentar, realizat cu 1 -;- 2 
tranzistoare de tip 8FR96, 91, 90 
etc., sau cu un ci rcu it integrat spe- 1 N 4148 
cializat (OM335, OM361, MSA0835, 
MSA435 etc.). 

Montajul se realizează pe o plă
cuţă de circuit imprimat dublu pla
cat de bună calitate, la care folia de 
cupru de pe partea componentelor 
constituie planul de masă. 

Iniţial, rezistorul semivariabil de 
2,5 kn se ajustează pînă la obţinerea 
unei tensiuni de aproximativ 2,5 V 
pe colectorul tranzistorului T1. 
După punerea În funcţiune a monta
jului, acesta se poate regla experi
mental pentru obţinerea unei ampli
ficări maxime. 

În figura 4 sînt redate conexiunile 
exterioare ale circuitului integrat 
S~8680B (văzut de sus). 

Intrucît un singur circuit de in
trare nu poate asigura o amplificare 
uniformă În tot domeniul de măsură 
al frecvenţmetrului, se folosesc de 
obicei două sau trei amplificatoare 
separate, care realizează perfor
manţe maxime Într-un anumit dome
niu de frecvenţe' (exemplu O -;- 1 
MHz, 1 -;- 30 MHz, 30 -;- 600 MHz). 

Pentru cuplarea unor astfel de 
preamplificatoare sau _ prescalere la 
intrarea unui frecvenţmetru, se 
poate folosi cu bune rezultate 
schema de comutare electronică a 
semnalelor, redată În fig4lra 5, care 
este realizată cu două circuite inte
grate speciale tip SN74S00. 

4. Divizor de frecvenţă 1,3 GHz -;-
100 

Acest montaj este realizat pe baza 
circuitului ",integrat U634BS, care di
vizează cu 64 frecvenţa semnalului 
de intrare ale cărei valori pot depăşi 
1,3 GHz, 

Pentru a fi compatibil cu 
frecvenţmetrele uzuale,. În schemă 
mai sînt introduse încă două circuite 
integrate SN74167 cu ajutorul că
rora se obţine o divizare globală de 
1/100 a semnalului investigat. 

Schema cQmpletă a acestui pre
sc~ler este redată În figura 6. 

Intrucît circuitele integrate 
SN74167 sînt mai dificil de procurat, 
În figura 7 este indicat modul de în-. 
locuire a acestora cu două circuite 
integrate CDB490 şi un circuit 
CDB400. 

Acest montaj funcţionează bine În 
domeniul. de frecvenţă 30 -;- 1 300 
MHz, prezentînd o sensibilitate la in
trare de aproximativ 15 mV. 

Circuitul integrat U634BS se 
poate înlocui cu circuitele integrate 
echivalente U664 sau U664B. 

5. Divizor de frecvenţă 2,4 GHz -;-
1 000 

Prin adăugarea la schema prece
dentă a Încă două circuite integrate, 
putem extinde domeniul de măsură 
al frecvenţmetrului peste 2 GHz, 

Circuit divizor de frecvenţă 150 MHz. 100 

SP 8629 

Vcc ECL 8 Vcc TTL 

lnput (+) 
7 2 

OUT P~T 

lnput (-) 6 3 ~V TTL 

OÎOqă., 5 4 VEE ECL 
Ze.ner 

SchE:ma de conectare .a circuitului integrat SP8629 

Circuit divizor de frecvenţă 300 MHz -:- 10 
S.R.F. ::=. 8 spire Cu 00,2 mm, bobinate pe dorn de 4 mm 

SRF 

SOA 

~nF 
IN 4148 

Circuit divizor de frecvenţă 
S.R.F~ ::=. 3 spire Cu 00,3 mm. 

CLOCK lNHIBIT 

CONTROLlNPUT f 
Vcc 

OIP STAGE Vcc 
PE1.PULLUP 
PE2 PULLUP 
EeL OUTPUT 

C\.OCK INPUT 
INPUT81AS 
MASTERSET. If\lPUT 
VEE ITTL OUTPUT) 
VEe 
TTL OUrpUl 
NC 
eeL QUTPUT 

Conexiunile circuitului integratSP8680B (11 C90) 



30 ... 600 I Prescoler 1 
MHz 

J--_ ....... OUTPUT ._ 
spre frecvenţmetro 

D~vizor de frecvenţă 2,4 GHz +- 1000 

MSA 0835 fi PB582 U 664 BF 324 2~74167 CDB490 

realizînd o divizare cu 1000 a frec
de intrare. Aceste perfor

sînt posibile datorită utilizării 
integrat U864BS, care di

vide cu 4 frecvenţa de intrare pînă la 
2,4 GHz. 

Sensibilitatea montajului este de 
circa 20 mV pentru frecvenţele cu
prinse Între 500 şi 2 400 MHz. 
Schema de principiu a montajului 
este redată În figu ra 8. 

G. Divizor de frecvenţă 3,8 GHz --;-
1000 

Prescalerul a cărui schemă bloc 
este redată În figura 9, datorită folo
sirii circuitului. integrat /lPB582R (di
vizor cu 4), permite extinderea do
meniului de măsură al frecvenţme
trului peste 3,8 GHz. 

Montajul mai foloseşte un pream
plificator de bandă largă integrat de 
tip MSAOS35, cu ajutorul căruia se 
obţine o sensibilitate globală de 
circa 10 mV la 500 MHz si de 100 
mV la 4 GHz. Valoarea semnalului 
de intrare trebuie limitată la maxi-

. mum 320 mV. 
Schema de principiu a prescaleru

lui, este redată În fi gu ra 10. 
In figura 11 este ilustrată o altă 

variantă de prescaler, conceput pe 
baza circuitului integrat ",/lPB582C, 
care divide cu 4 frecvenţa de intrare 
pÎI)ă la 3,8 GHz. 

In acest caz este necesar ca frec- • 
venţmetrul de bază să poată func
ţiona pînă la 1 GHz, iar sensibilita
tea de intrare să fie de minimum 70 
mV. 

De asemenea, pentru afişarea co
rectă a frecvenţei, este necesar ca În 
circuitul bazei de timp a frecvenţme
trului să se întercaleze un divizor cu 
4, realizat cu circuitul integrat 
CDB493, aşa cum este arătat În fi
gura 12. 

Circuitul integrat prescaler este 
precedat de două amplificatoare de 
bandă .largă integrate, de tip 
MSA0235-21 şi MSA435. Pu nctul 
optim de funcţionare al acestora se 
stabileşte cu ajutorul rezistenţelor 
R1 si R2. 

Rezistorul R3 contribuie la elimi-

~F 
k1X~ 

GND 

INPUTAOUT 

narea tendinţei de autooscilaţie a 
circuitului integrat /lPB582C.· Por
nind de la o valoare orientativă de 
33 kO, aceasta se reduce progresiv 
pînă În momentul în car 
frecvenţmetrul nu mai afişează 
mic În lipsa semnalului de intrare. 

7. Divizor de frecvenţă 5 GHz -;-
1 000 0, 

Prin înlocuirea circuit.ului integrat 
U864BS din schema irustrată· În fi
gura 8, cu cjrcuitul_ int'eg.rat 
IFD-50010 produs de firma Avantek, 
gama de măsură a frecvenţmetrului 
se poate extind pînă la 5 GHi. 

Acest circuit, al cărui mod de- co
nectare este indicat În figura 13, 
realizează divizarea cu 4 a frecvenţei 
de intrare. 

La o tensiune de alimentare de 5 
V, sensibilitatea de intrare la frec
venţa de 1 GHz este de aproximativ 
20 mV. Puterea disipată a circuitului 
este de circa 125 mW. 

RECOMANDĂRI GENERALE PRI
VIND CONSTRUCŢIADIVIZOARE

LOR DE FRECVENŢĂ 

Întrucît circuitele integrate divi
zoare de frecvenţă sînt, În general, 
piese greu. de procurat, se impune 
acordarea_.unei atenţii deosebite la 
manipularea şi exploatarea acestora. 

Este bine ca alimentarea circuite
lor integrate să fie protejată la su
pratensiuni accidentale, fie chiar şi 
printr-un montaj simplu cum este 
cel ilustrat În figura 14. 
Recomandăm, de· asemenea, ca 

Înainte de introducerea circuitului 
integrat În montaj să se verifice cu 
multă atenţie corectitudinea execu
ţiei, valoarea tensiunii de alimentare, 
valorile pieselor componente etc. 

Montajele se vor realiza pe circuit 
imprimat dublu placat de bună cali
tate (din punct de vedere RF), iar 
folia de cupru de pe partea compo
nentelor va constitui planul de 
masă. 

Conexiunile tuturor componente
lor vor fi reduse la minimul necesar. 

În măsura posibilităţiJor, se vor fo-

INPUT a ., OUT 2 

MS:Ţ 
vcoe Ne 

BIAS BYPAS ~ (; OUT 1 

GND 

Divizor de frecvenţă ,3,8, GHz -;- 1000 
L=S spire Cu 0 0,5 mm, bo~inate pe dorn de S' mm; 
Rx=se altage experimental pentru 10=36 mA. 
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GND It 5 GND 

47 pF SÎnt· de tip disc, fără terminale. 

losi componente miniatură, fără ter
minale, special proiectate pentru 
m9ntaje de ultraînaltă frecvenţă. 

In toate caz-urile se vor lua măsu
rile necesare pentru .limitarea valorii 
semnalului de intrare la minimul ne
cesar asigurării ul1?Î afişări stabile a 
frecvenţei acestuia. 

Frecvenţa maximă de lucru a cir
cuitelor integrate divizoare de frec
venţă se reduce o dată cu creşterea 
temperaturii capsuiei acestora. Pen
tru a atinge valorile maxime de frec
venţă indicate de producători, este 
necesar În unele cazuri ca integratul 
să fie prevăzut cu un radiator pentru 
disiparea căldurii degajate de acesta 
în timpul funcţionării. 

Trebuie menţionat faptul că unele 

(CONTINUARE ÎN PAG. 23) 

li 



CVEN 
PREZENTARE GENERALĂ 

Prin prezentul program am urmă
rit realizarea prin software a unui in
strument util În laboratorul electro
nistului amator, şi anume a unui 
frecvenţmetru numeric, prin utiliza
rea la maximum a resurselor hard
ware ale microcalculatorului LIS 
881 şi folosirea unui minimum de 
hardware suplimentar. Se reduc ast
fel substanţial cheltuielile legate de 
realizarea unui frecvenţmetru clasic, 
În cazul radioamatorilor care au În 
dotare un microcalculator t/S 881. 
În plus, există şi o serie de avantaje 
faţă de un frecvenţmetru clasic. Ast
fel, există facilitatea de autoscalare, 
care permite o operare. comodă şi 
posibilitatea prelucrării informaţiei 
de frecvenţă În cadrul altor pro
grame informatice implementate pe 
acelaşi calculator. 

Acest program poate sta la baza 
dezvoltării unor aplicaţii mai com
plexe, de tip multimetru, prin utiliza
rea unor convertoare a căror mă
rime de ieşire s~ fie frecvenţa. 

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 

Măsurarea frecvenţelor unui sem
nal periodic se realizează pe princi
piul bine cunoscut al contorizării 
impulsurilof' de măsură.pe o durată 
bine stabilită, şi anume baza de 
timp. ' 

Pentru implementarea acestui 
principiu pe microcalculatorul LIS 
881 s-a utilizat numărătorul· progra
mabil triplu I 8253, atît pentru gene
rarea bazei de timp (contorul 2), cît 
şi pentru contorizarea impulsuri lor 
de măsură (contorul 1). 

Prin utilizarea controlerului de în
treruperi I 8259, a facilităţilor de 
programare ale C.1. 8253, cît şi prin 
realizarea unui program adecvat, s-a 
realizat şi funcţia de autoscalare, 
mai dificil de obţinut În realizările 
100% hardware. 

PERFORMANŢE, MOD DE UTllI
.ZARE 

Programul permite măsurarea 
În gama 0-3 MHz, 

po~;ibilitatea de extindere a 
la 30 MHz, prin utilizarea 

cu 10 co nectat În exte-

scalare. 
mari decît 
cu toate cele 5 diferite de 

frecvenţe afişate: 
MHz; 
kHz; 
kHz; 
kHz; 

F = kHz. 
După cum se observă din figură, 

semnalul de măsurat se aplică la În
trarea CLK1 a numărătorului 1 din 
C.1. 8253, numărător folosit În confi
guraţia iniţială a microcalculatoruiui 
pentru generarea ceasului interfeţei 
seriale programabile I 8251. Din 
acest motiv, În cazul În care micro
calculatorul a fost configurat pentru 
lucrul cu C.1. 8251, va trebui prevă
zut un comutator care va conecta 
intrarea CLK1 fie la ceasul micro
procesorului (<I>2TTL), fie la iesirea 
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adaptorului descris, În figură. 
Pentru a putea măsura 1 şi frec

venţa unor semnale care nu cores
pund standardului TTL, se va utiliza 

. una din schemele de amplificatoare 
formatoare descrise În paginile re-, 
vistei "Tehnium". 

Pentru a putea utiliza programul, 
aces~a se va încărca sub formă de 
cod obiect executabil, începînd de
la adresa 4000h. Programul, care 
ocupă aproape 1 koctet, este Iistat 
alăturat. 

Pentru a se putea verifica operativ 
corectitudinea încărcării manuale În 
memorie, se dau alăturat sumele de 
control pentru fiecare bloc de 256 
octeţi: 

bloc suma de control 

4200-42ff ae 
430Q-43ff 04 

Pentru' ultimul bloc s-a considerat 
că zona de memorie 43bf-43ff a fost 
completată cu octeţi 00. 
După verificarea corectitudinii în

cărcării programului (cu ajutorul 
programului de verificare descris În 
articolul "Interfaţă tiard/Soft" din 
.. Tehnium" 6/1987), se poate trece la 
execuţia acestuia. Pentru aceasta se 
va tasta g 4000. Pe ecran va apărea 
un chenar În interiorul căruia vor 
apărea o· serie.de mesaje. Un mesaj 
va indica stlirea intrării. Astfel, dacă 
la intrare· nu se aplică s~mnal varia
bil În timp şi de aroplitudine cores
punzătoare, mesajul "afişat va fi: "In
troduceţisemnalul de măsură", cal
culatorul aşteptînd aplicarea la in.-
trare a cel puţin un impuls. . 

În' condiţiile aplicării unui semnal 
variabil în. timp şi de amplitudine co-

respunz(:lroare, I.IIU\::IIC:lIIIUI va all9Q "' 

locul mesajului precedent: "Măsor 
frecvenţa semnalului introdus", şi va 
iniţia un ciclu de măsurare,. care 
constă din stabilirea duratei bazei 
de timp, a· gamei ce urmează a·fi 
utilizată· şi numărarea impulsurilor 
aplicate la intrare pe durata bazei de 
timp .. 

Prin intermediul secţiunii K2 a co
mutatorului d~n modulul adaptor 
programul este informat (prin pozi
ţionarea În O sau În 1 logic a intrării 
PC1 a portului paralel 8255) despre 
fealizarea sau nerealizarea divizării 
cu 10 a semnalului de intrare, astfel 
obţinîndu-se scalarea corespunză
toare la afişare: 
După începerea ciclului de măsu

rare, În colţul din stînga jos al che
narului va apărea afişat un număr 
hexazecimal care indică starea nu
mărătorului de impulsuri, iar În 
dreapta jos un alt număr hexa care 
indică starea numărătorului bazei de 
timp. Într-o funcţionare normală, 
numărătorul de impulsuri se decre
mentează În ritmul frecvenţei impul
surilor aplicate la intrare, iar numă
rătorul. bazei de. timp se decremen
tează pînăla atingerea valorii OOOOh, 
moment care indică sfîrşitul ciclului 
de I1:lăsură. Din acest moment, va-
10arE~a măsurată va fi afişată În fQ[
matul prezentat anterior, în video re
ve.rse, pe durata. a circa 2 secunde. 
Din acest moment se începe un nou 
ciclu de măsurare sau se trece la 
aşteptarea impulsurilo~ de măsură,
dacă acestea lipsesc. In ambele si
tuaţii, valoarea măsurată în ciclul 
anterior va rămîne afişată în video 
normal pînă În momentul afişării va
lorii măsurate În ciclul curent. 

Procesul de măsurare. aşa cu m a 
fost descris' mai sus, continuă pînă 
În momentul tastării CTRL (numai 
pe durata afişării În video reverse) 
sau pînă În momentul forţării 'În pro-

~IQ'IIU' .t.". ............ 1""" • • ~. --r:----~.-

nului RESET. 
Dezactivarea tastaturii pe durata 

, ciclului de măsurare, mai puţin du
raţa afişării, se explică prin dezacti.,. 
varea nivelului 1 de Întrerupere. pe 
durata ciclului de măsurare, În sco
pul obţinerii unei precizii ridicate, li
mitată doar de capacitatea de nu
mărare a contorului 1. 

Deoarece precizia şi stabilitatea rn 
funcţionare depind de cuarţut"utili
zat În oscilatorul pilot al microcalcu
latorului, se va măsura În prealabil, 
cu un frecvenţmetru corect etalonat, 
frecvenţa oscilatorului pilot, ~are 
trebuie să fie de 8 275, O ±. 0,1 krfz. 
Eventualele abateri se vor corecta 
prin reglarea trimerului CT sau prin' 
schimbarea cuarţului. -

Pentru verificarea funcţionării, la 
intrare pot fL aplicate semnale din 
diferite· puncte ale microcalculatoru
lui, ale căror frecvenţe sînt bine cu
noscute, sau semnale generate de 
oscilatoare cu cristale de cuarţ. 
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Reţelele logice programabile (PLA 
=Programmable Logic Array) pot fi 
programate fie de către utilizator, fie 
de către. producător. Este vorba de 
o reţea de funcţii logice interconec
tabile la cerere şi care,. sub o formă 
mult mai compactă (faţă de ROM şi 
PROM), permit un număr mult mai 
mare de interconexiuni, aceasta fi
ind' caracteristica lor esenţială. Prin
cipalul lor rol' este de decodificare a 
instrucţiunilor În cadrul unităţii cen
trale (CPU). 

M~MORIILE 
DE TIP . EPROM 

După cum am spus, memoriile 
ROM au cunoscut numeroase va-:
rlante, una dintre cele mai utilizate 
fiind cea de EPROM(Erasable. 
PROM sau Electrically programma
bie ROM) sau REPROM (de la 
PROM Reprogrammable), toate 
acestea desemnînd acelaşi tip de 
circuit care se-poate şterge şi' reÎn
scrie de către utilizator. In cele ce 
unnează vom prezenta principiul de 

flROM realizat prin distrugerea 
unei jOl'lc\iuni. 

TEHNIUM 1/1990 

funcţionare al unei astfel de memo~ 
rii. 

Fie tranzitorul MOS din figura 2.În 
care electrodul metalic al porţii nu 
este conectat la nici un conductor. 
Această ""poartă este separată 'de 
substrat prin 100 nm de Si acoperit, 
cu1 000 nmde S102• Dacă se aplică 
un impuls negativ puterniC drenei 
Joncţiunea PN constituită de către
aceasta şi.substrat este supusă unui 
fenomen de avalanşă, În timp ce 
electronii - prin efect tunel --- sînt 
inj~ctaţi in poarta flotantă. Numărul 
acestor electroni depinde de ampli
tudinea şi durata impulsului. O dată 
ce acesta dispare, electronii pro~' 
voacă apariţia unuÎ canal P in sub
strat, tranzistorul MOS devenind 
conductor. Această încărcare. poate' 
fi conservată oricît. Pentru a o anula 
("şterge"), se utilizează o iradiere 
ionizantă (ultravioletă). care permite 
"descărcarea" porţii. In acest mod, 
memoria EPROM (prevăzută obliga
toriu cu o . "fereastră") poate fi 
ştearsă şi apoi reinscrisă cu infor
maţia şi d(itele dorite. Există ŞJ alte 
moduri de" "ştergere" şi reînscriere 
- de exemplu cel electric -, noi 
ne-am rezumat. În acest. caz la a 
descrie În principiu unul dintre ele, 
pentru a înţelege mecanismul de 
funcţionare şi locul pe care aceste 
memorii îl ocupă În cadrul calcula
toarelor. 

MEMORIILE ASOCIATIVE 

memorii au o mare impor
deoarece, În cadrul anumitor 

centrale, ele constituie me
tampon, ceea ce duce la o 

economie notabilă de de 
Caracteristica lor 

aceea că nu mai n""rQcdti:, 

sare, ci însuşi 
acest rol, de unde şi denumirea 
CAM Adressable 
Memor)'. rezultă dinasociere8 

Ing. IVIIHAE~A GORODCOV 
dintre memoriile RAM şi circuite 
specializate În funcţiile logice com
plexe. 

REGISTRELE 
DE DEPLASARE 

În cadrul memoriilor, acestea 
ocupă un loc aparte; caracteristica 
reaistrelor de deplasare este aceea 
că ele sînt formate âintr-o serie de 
celule' de memorie în. cadrul cărora 

informaţia se deplasează pas cu 
pas. Aceste celule pot fi circuite 
basculante bistabile, bipolare sau 
MQS (după cum am arătat În nume
rele trecute). 

Acestea au mai multe funcţii: 
aceea de a extrage anumiţi biţi' 
dintr-un cuvînt, de a mulţiplica (de
plasare la stinga), de a diviza (de
plasare la dreapta) etc. 

(CONTINUAR~ iN. HR. VIITOR) 

Tranzistor MO.S care se poate 

.. tterge" cu radlatil ultraviolete. 
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(URMARE DIN NR. TRECUT) 

Semnalul de sincronizare pe semi
cadre este amplasat tot suprapus pe 
impulsurile de stingere pe verticală. 
El are durata mult mai mare ca 
aceea a impulsuri lor de sincronizare 
linii; şi anume 2,5 TII = 160 J.1.S, 
aceasta pentru a uşura sortarea lor 
după durata În Pentru 
standardul de 625 de acest lu-
cru se poate observa figura 6, 
unde avem semnalul video complex 

semicadrul 1 În 6a 
2 figura 

sincronizare 

zarea 
deranjată pe 

la 

de semicadre, după impulsurile de 
postegalizare se aplică impulsuri de 
sincronizare H . normale (4,7 J.1.S şi 
T H = 64 J..Is). Din aceleaşi motive, 
impulsul de sincronizare pe semi
cadre se crestează cu cinci impul
suri de durată egală cu 2,35 J..IS şi 
perioade T H/2. 

Pentru standardul (norma E) cu Z 
= 819 linii, forma semnalului video 
complex este prezentat În figura 7. 
Spre deosebire de standardul cu 
625 de linii, norma E prevede frec
venţa liniilor egală cu 20475 Hz faţă 
de 15 625 Hz; durata impulsurilor de 
sincronizare linii 2,5 J..IS faţă de 4,7 J..IS; 
durata impulsurilor de stingere linii 
9,5 #J.s faţă de 12 #J.s; pragul de negru 
anterior 1,1 #J.s faţă de 1,5 #J.S; du
rata impulsului de stingere cadre 33 
de linii faţă de 25 de linii; lăţimea 
benzii video 10 MHz faţă de 6 MHz: 
Menţionăm că pOlaritatea semnalu
lui video complex din figura 7 este 
pozitivă, spre deOsebire de cea din 
figura 6. 
Observăm că În televiziune se pot 

folosi două tipuri de modulaţie: ne
gativă sau pozitivă. Majoritatea nor
melor de TV recomandă modulaţia 
negativă pentru următoarele consi
derente: 

- paraziţii pătrunşi cu semnalul 
sub formă de impulsuri se suprapun 
În sensul culorii negre, deci sub 
forma unor puncte negre, mai puţin 
supărători pentru ochi decît În cazul 
modulaţiei pozitive, c§ire i-ar reda 
sub forma unor puncte albe; 

utilizarea mai raţională a tubu
rilor modulatoare şi amplificatoare 
de semnal. modulat (Ia emiţătoarele 
de putere). Distorsiunile produse de 
curburile coturilor caracteristicilor 
acestora acţionează l numai asupra 
impulsurilor de sincronizare care 
permit acest lucru În mai mare mă
sură decît semnalul; 

- uşurează realizarea reglajului 
automat al amplificării În receptorul 
TV. 

Cum am mai arătat, tipul modula
ţiei folosit pentru transmiterea im?
ginii este de amplitudine (MA). In 
acest caz, pentru o reproducere co
rectă, se ştie că frecvenţa undei pur
tătoare trebuie să fie de cel puţin .0 

.H 

opt ori mai mare decît cea mai 
Înaltă frecvenţă a semnalului modu
lator. Deci trebuie să se aleagă ca 
purtătoare o frecvenţă de minimum 
50 MHz. 

Fie o componentă a semnalului 
modulator sinusoidală de frecvenţă 
fm şi amplitudine Am, ea avînd forma 
analitică: 

um = Am cos 2JTfmt (2) 

şi o, oscilaţie sinusoidală de frec
venţă purtătoare fo cu amplitudinea 
U o: 

I I 

Ing. CRISTIAN 

Uo = Uo cos 27Tfot (3) 
După modulaţie vom obţine: 
U'= UO (Hm cos 27Tfmt)cos 27Tfoi 

(4) 

de mo-

Uo 

(5) 

folosind transfor-
+~;,.,~,~r"",r .... fr;r'" uzuale (trans-

produs În sumă) poate 

... 6, 

+ 6.5' 

.6.1' 

.6.5' 

+4./' 
+4,!5 

-~.Ş 

+U,4~ 

+ â,S 

•. S,S 

+. 5:5' 

(6) 

Observăm că unda modulată MA 
se poate pune sub formă de sumă 
de trei termeni: componenta de 
frecvenţă purtătoare, un produs de 
modulaţie denumit banda laterală 
inferioat:ă (B.LI.) şi al doilea produs 
de modulaţie, banda laterală supe
rioară (B.L.S.). Componentele res-

pective, dispuse la frecvenţele fo-fm 
şi respectiv f o +f m. sint reprezentate 
În fig'ura 8a. Dacă se modulează si
multan cu un semnal de televiziune 
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4,t5' 

q,ts 

0,'76 

O,7S 

'Z.. 
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În toata 
= O şi 

modu-
8b. Banda 

semnal fj de 
se mai poate 

termen nu 

late
identică cu cea 

laterală superioară. Se 
observa acest lucru În figura 
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NEG t\F 
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două ori mai mare· decît semnalul 
modulator. În televiziune, o banda 
de 2x6,5 MHz=13 MHz, sau chiar 
mai mult În cadrul altor standarde, 
reprezintă foarte mult. Din a,cest 
motiv s-au elaborat unele procedee 
de modulaţie care să reducă banda. 
O astfel de modalitate, obişnuită În 
radiocomunicaţii, este modulaţia in 
amplitudine cu bandă laterală unică 
(superioară sau inferioasă) c!:J sau 
fără suprimarea purtătoarei. In ra
diotelefonie sau radioteiegrafie dezi
deratul menţionat se poate realiza 
prin folosirea unui filtru sau a unui 
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modulator echilibrat, deoarece 
banda În cazul telefoniei este de la 
300 Hz la 3 400 Hz. În aceste condi
ţii, un filtru poate lucra uşor, pentru 
că Între purtătoare şi benzi!~ laterale 
există diferenţa de 300 Hz. In televi
ziune însă, unde spectrul are ca li
mită inferioară O Hz. diferenţa res
pectivă nu mai are valoarea preci
zată; În consecinţă, nu se poate rea
liza un filtru care din punctul de ve
dere al purtătoarei să fie de tip tre
ce-tot, fără atenuare, iar În imediata 
vecinătate, de e'xemplu către banda 
laterală inferioară, să realizeze o 
atenuare infinită. în plus, această 
formă a caracteristicii sale de ampli
tudine ar implica mari neliniarităţi În 
caracteristica sa de fază, ceea ce ar 
conduce la distorsi~ni importante 
ale semnalului. O altă dificultate 
este aceea că filtrul ar trebui sălu
creze la putere mare, deci În condiţii 
foarte grele. Din acest motiv, În 
transmisiunile de televiziune de tip 
obişnuit se foloseşte procedeul MA, 
cu transmiterea completă a benzii 
laterale superioare, cealaltă fiind 
parţial redusă. Tipul de transmisiune 
respectiv poarta denumirea de 
transmisiune cu rest de bandă late· 
rată (MA-RBL) sau bandă laterală 
parţial atenuată. Tăierea benzii se 
face Începind cu frecvenţe de circCţ 
1 MHz faţă de purtatoare. Bandare
zultată pentru transmisiune se miţ
şorează aproape la jumătate. In 
aceste conc;liţii şi receptorul va avea 
nevoie de o bandă de trecere mai 
redusa. Teoretic reducerea benzii 
s-ar fi putut face şi la receptor, însă 
În aceste imprejurări . s-ar fi impus 
condiţii mai grele emiţătorului, care 
ar fi trebuit sa lucreze cu un filtru 
cu atenuare În jurul purtătoarei 
(deci la putere .mare). Prin urmare, 
emiţătorul de imagine transmite MA 
cu RBL dupa o caracteristică pre-
zentată În figura 9. Sunetul trans- . 
mite folosindu-se fie de 
amplitudine, fie (cel cu 
modulaţie de frecvenţă. al 
doilea caz, pentru aceeaşi putere a 
emiţătorului, raportul 
mot este mai bun sau, altfel 
pentru un raport 
o dista'nţa de transmisie se 
cere o Rutere necesară mai mică la 
emisie. În acelaşi acest tip de 
modulaţie o de cali-
tate a 

,,.t~.tr'·"'r"','" de 
pu rtătoarea 

modulată cu benzile laterale 
poartă denumirea de canal de televi
ziune. În figura 10 este reprezentată 
caracteristica de frecvenţă a unui 
canal de televiziune pentru norma 
OIRT (Organizaţia Internaţională de 
Radio şi Televiziune) la care este 
afitiată ţara noastră. Aşa cum se 
poate ecartUl de 
între este de +6,5 
banda interioară este ,limi-
tata la 1,25 MHz, În timp ce banda 
laterală este transmisă 
integral (6 ocupată de 
purtătoarea de sunet împreună cu 
benzile Ia.terale este 2xO,25 
metric faţă de fr~ Rezultă o 
de bandă a. canalului de 8 
Frecvenţele caracteristice fiecărui 
canal fac parte dintr-un domeniu de 
frecvenţe: 

- domeniul FIF (VHF) foarte 
înaltă frecvenţă, c.uprins Intre 
30+300 MHz; 

- domeniul UIF (UHF)' - ultra
înaltă frecvenţă. cuprins între 300 şi 
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3000 MHz. 
În cadrul fiecărui domeniu de 

frecvenţa, există spaţii bine definite 
norme în care se 
de frecvenţă ale 

Aceste spaţii 
de canale in 
poarta denumirea de benzi. 
norma urma-
toarele 

-- ca-

MHz) ca-

(174-;"230 MHz) 
canalele 6--1 

- banda (470+622 MHz) 
canalele 21--39 

-- banda V (622+854 MHz) -- ca
nalele 40"-68. 

Se observă, 
dintre canalul si 3 de lt:I't::!VI.LIUIlt:. 

adică între 66--76 MHz, spectru alo
cat radiodifuziunii MF (unde ultra
scurte) OIRT. Pentru norma 
(Comitetul Consultativ 
de Î~I~6,ti,,~~ 

benzi si canale 
OIRT. În figura 11 sînt prezentate 
foarte pe scurt diversele norme cu 
caracteristicile principale ale fiecă
reia În parte. 

SEMNALUL TV COLOR 

acestea, sistemul trebuie 

nuanţei 
supra
pe ori-

zgomote 

la distor
la cele 

rliforc.,nti<:>li'I În !anţul 

efectuarea mixajelor În mod 
simplu; 

- înregistrarea semnalelor 
banda sau pe 
făra exagerate; 

- sensibilitatea redusă la diafo
tie, fie Între informaţiile de 
fie Între acestea si cea de ,mi n<:>nt<5 

seama' de aceste 
s-au sistemele de TVC as-
tăzi În uz pentru marele Re-

Ia pu-

de lumină pe care sursa o 
asupra ochiului. Ea depinde 

foarte mult de mediul ambiant,de 
unghiul. sub care ochiul primeşte ra.-
diatia luminoasă etc. ~ 
luminanţa unei surse este întot

deauna aceeaşi şi poate fi măsurată 
În mod obiectiv. Pentru a sesiza de
osebirea dintre strălucire si lumi-

dăm următorul exemplu: un 
aprins ziua creează o impresie 

de strălucire mult mai 'mica decît 
deşi el are aceeaşi lumi-

sau tonul culorii exprimă 
cp, • .."",no> de culoare a unei surse, a 
unui obiect etc. Cu ajutorul nuanţei 

să distingem culorile croma
tice spectrul vizibil. Culorile 
acromatice, ca alb, gri sau negru, 
nu nuanţă. Caracterizarea obiec-

a n\Janţei culorii se face prin in
termediul lungimii de undă domi
nantă "d. Spectrul radiaţiilor mono
cromatice vizibile se încadrează În 
domeniul 380 nm (gamă de viol~t) 

la 780 nm (gam~ de rosu). In 
gamei vizibile există domeniile 

de ultraviolet, respectiv infraroşu. 
Distribuţia de energie a diverselor 
componente ale luminii albe nat\)
rale este aproximativ constantă. In 
TVC se defineste Întotdeauna o 
sursă etalon de alb A, B sau C care 
este caracte:rizată printr-o anumită 
distribuţie ~ spectrală .. Prin alb de 

energie, sau alb W, se Înţelege 
radiată de o sursă cu o ener

constantă În tot spectrul vizibil. 
cazul CÎnd o culoare este formată 

dintr-un amestec de culori, există 
o lungime de undă do

.."."i,,..,.!!:IIo,\i;;' care dă nuanţa culorii sesi
zati de ochiul uman. 

(CONTINUARE ÎN NR. ViiTOR) 
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Atunci cînd lichidul 

I 
lJQ';')lillJO;:;. este necesar să 

într-o incintă. este deo-
utilizat ca sesizor de maxim sau minim, corelat 

simplu sau interfaţat cu un sistem de monitori-~ 

acţiunea nrlr,n;'tru'i .. ,-"H 
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se - vor folosi numai şurubelniţe 
adecvate, avînd lama de grosime cel 
mult egală cu lăţimea crestături! 
$tiftului. Utilizarea unor şurubelniţe 
grosolane conduce la uzura şi de
formarea crestăturii şi implicit la im
posibilitatea de a extrage ştiftul. Sînt 
recomandate şurubelniţele. mici din 
trusa de ceasornicărie care se gă~ 
seşte În comerţ; .! 
, . - extragerea unui ştift filetat se 
face prin apăsarea uşoară cu podul 
palmei În mînerul şurubelfliţei pen
tru a asigura contactul lamei cu am
bele flancuri ale crestăturîi, simultan 
cu rotirea şurubelniţei cu un cerc 
complet, urmată de revenirea ÎI} 
sens invers o jumătate de cerc. Prin 
aceasta se produce curăţarea filetu
lui. de eventuala unsoare uscată sau 
vopsea de la' sigilare şi se preîntîm
pînă ieşirea accidentală a lamei din 
crestătură, ce ar conduce la defor
marea marginilor crestiiturii şi filetu'"l~ 
lui găurii. Pentru amorsarea desfile
tării se pot folosi 1-2 picături de 
acetonă; 

- fiecare pereche de piese tite..: 
tate este a~igurată cu minimum un 
ştift filetat. In dreptul acestor ştifturi 
fabricantul. a executat În piesa care 
este apăsată un mic locaş conic În 
care pătrunde vîrful ştiftului, avînd şi 
rolul de a asigura reproductibilitatea 
poziţiei celor două piese la montare. 
Prezenţa acestor locaşuri simplifică 
mult procesul .de asamblare, deoa
rece fiecare inel va fi înşurubat pînă 
cînd prin gaura de ştift se zăreşte 
locaşul conic; 

- la demontare este interzisă for-

Ing. GHEORGHE NISTOROtU 

piese care refuză ,să se 
Se va verifica Încă o 

nu există vreun ştift de 
blocare nedesfăcut. După demonta
rea pieselor metate cu pas fin, filetul 
se şterge cu o cîrpă moale pînă I.a 
îndepărtarea completă a prafului şi 
unsorii, apoi se ung din nou; 

- ştiftlJ.[lle fiind mici, se pierd 
foarte uşor. Se recomandă ca toate 
operaţiile de demontare să se exe-

cute pe o coală de· hîrtie aibă, iar 
ştifturîle să se depoziteze pe un 
magnet; 

- oper.aţiile de demontare se vor 
,executa pe un timp uscat, într-o ca
meră Încălzită şi lipsită de praf. 

Demontarea Începe prin deşuru
barea . cel~r . trei ştifturide pe inelul 
distanţefor 1 (fig. i) atît cît este ne
Gesar per;itru a-i extrage fă(ă efort. 
După îndepărtarea inelului distanţe': 



lor, se. pot studia elementele consti
tutive ale cihemati,cii obiectivului: 
corpul fix 3 (fig. 2), care se înşuru
bează în aparatul de fotografiat şi 
poartă indicele scării distanţelor şi 
scala de profunzime, şi partea mo
bilă 2, conţinînd cele două grupuri 
de lentile. Mişcarea se realizează 
prin filetul cu mal multe începuturi, 
4, limitele scai ei distanţelor fiind 
materializate mecanic prin cîte un 
opritor montat pe fiecare din cele 
două corpuri. Următorul pas În de
montarea obiectivului constă În de
şurubarea capacului 2 (fig. 1). Pen
tru aceasta se desfac stifturile care 
11 asigură şi se d~şurubează pîn,ă 
poate fi glisat spre dreapta, peste fl
letul de' mişcare. Dedesubt s~ vede 
mecanismul de antrenare al diafrag
mei printr-un ,ştift parţial ·filetat, 1 
(fig. 2), cît şi un nou ştift ce asigură 
contra desfacerii îmbinarea filetată a 
monturilor celor două grupuri de 
lentile. Prin extragerea acestui ştift 
şi deşurubare, obiectivul se separă 
În două părţi (tig. 2). Partea ante
rioară cuprinde grupul convergent 
de lentile şi mecanismul di~ţragmei, 
iar cea posterioară conţine .Ientila 
divergentă în montura ei, care culi
sează "pe filetul de mişcare-în raport 
cu montura care se înşurubează în 
aparat. După înţelegerea schemei de 
principiu a. obiectivului, se poate 
trece la operaţiile de curăţare şi re
parare. 

CURĂŢAREA LENTILELOR 

Datorită tirajului mare al părţii op
tice În cadrul operaţiilor de punere 
la punct, Între cele, două grupuri de 
lentile pătrund curenţi de aer care 
antrenează fire de praf din cavităţile 
vecine. Existenţa acestor impurităţi 
se poate constata după o folosire 
mai îndelungată a obiectivului, prin 
observarea :sistemului optic prin len
tila posterioară. Pentru curăţarea 
lentile! negative şi a dioptrilor exte
riori ai grupului convergent se pro
cedează astfel: cu un tampon de 
vată îmbibat În eter se şterge supra
faţa de stiolă, efectuînd mişcări 'rota'
torii.Orice apăsare asupra lentilei 
este interiisă deoarece deteriorează 
acoper/riie ant/reflex. în final se 
şterge cu, un tampon de vată uscată 
şi se acoperă cu un capac contra 
depunerilor de praf. Peste lentila 
frontală montează filtrul UV, şi el 
cl:.lrăţat mai sus. Nu se reco-
mandă demontarea În continuare a 
grupului convergent din montura sa, 
deoarece acesta este mult mai puţin 
afectat de pătrunderea prafului între. 
lentile, iar lentilele constituente sînt 
fixate cu in~le fii etate, a căror de
mbntare neqesită scule specializate. 
De asemenea, riscul de re-
ciprocă incorectă a ' este 
mai mare, iar nerespectarea distan-, 
ţei exacte dintre lentile conduce la 

TEHNIU~ ,1/1990 

pierderea calităţilor obiectivuluÎ. 
DEMONTAREA DIAFRAGMEI se 

va face numai În Câz de strictă ne
cesitate (atunci' cînd, În urma unor 
şocuri, cîteva lamele au părăsit loca
şurile lor), deoarece operaţiile de 
montaj al lamelelor În poziţia iniţială. 
sînt deosebit de anevoioase, De
montarea se face prin deşurubarea 
ştiftului antrenor 1 (fig. 2) şi extra
gerea inelului elastic 5. Prin ră~tur
nares obiectivului, inelul crestat 6 va 
cădea împreună cu grupul .de la-

'mele. Pentru repunerea 'lor În loca
şuri, În lipsa unui dispozitiv adecvat, 
se va aplica 'algoritmul de mai jos. 
Se acoperă ultima lentilă a grupului 
convergent cu o rondelă de hirtie 
tăiată ',ii dimensiune, se aşază su
gestivlamelele una peste alta cu 
ştifturil.e În găurile din montură, ast-' 
fel încît capătul rotunjit să fie cu 
ştiftul În sus. Această aşezare se 
poate face' numai În poziţia cores
punzătoare diafragmei complet des
chise, cînd marginea exterioară a 
fiecărei lamele se sprijină de perete. 
După aşezarea a aproximativ 2/3 din 
lamele, pentru continuarea operaţiei 
este necesară menţinerea celor deja 
aşezate pe circumferinţă cu două 
degete. Atunci cînd toate lamelele 
sînt corect aşezate, avînd ştifturile 
inferioare introduse În locaşuri, se 
presează întreaga coroană spre pe
rete pentru ca ştifturile superioare 
să se aşeze echidistant. Se apucă 

inelul crestat 6 cu două degete În 
opoziţie şi' se introduce În alezaj 
peste ştifturi, avînd grijă ~a gaura 
surubului de antrenare a diafragmei 
să se găsească la capătul canalului 
din montură. Dacă unele ştifturi re'" 
fuză să pătrundă În crestături, ~Ie 
pot fi uşor împinse cu şurubelntţa. 
Se introduce şurubul de antrenare 1 
şi se blocheEiţă inelul crestat cu ~n~
lui elastic 5. In final se extrage hIrtia 
de filtru,se controlează starea de 
cUI'ăţenie a lentilei şi funcţionarea 
diafragmei. , . 

Pentru montare, operaţiile se suc
ced În ordine inversă: se verifica 
starea suprafeţelor lentilelor, se in
troduce caaul 2 (fig. ,1) pe filetul 
de miscare"~wrse asambleaza montu
riie gr'upurilor de lentile. Poziţia ini~ 
ţialâ este atinsă la Înfiletare atuncI 
cînd pe fundul găur\îde blocar~ se 
zăr este locaşul conlc pentru Virful 

- ştiftului. După asamblarea montur!
lor se înfiletează capacul şi se aSI~ 
gură cu ştifturile prevă;z,ute. ~ItÎrŢ1a 
operaţie este montarea melulUi dlS~ 
tanţelor, astfe~ în9îţ lungimii maxime 
a obiectivulUi sa:-I corespunda pe 
scala distanţelor gradaţia Infinit. Şi 
această montare este facllitat~ de 
existenţa locaşurilor conice p'entru 
vîrfurîle de ştifturi. Rem<;>ntarea se 
Încheie obligatoriu prin verificarea 
tuturor scalelor obiectivului, care 
trebui"e să se deplaseze între poziţi-

,ile limită determinate de indici. 
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UN . GRUP DE TELESPECTA
TORI DIN RUSE (BULGARIA) 

1n oraşul Ruse programul Televi
ziunii Române. Libere poate fi 
rit pe canalul 6 sau pe canalul 
CĂPRaT Ă .RADU - Bucureşti 
Piesele. haşurat'e pe schiţa dv. 

filtre de bandâspeciial censtruite. 
lipsa. acestor filtre t~ amplificator 
puteţi cupla 3 antet)e .TV, şi anume 
o. antenă pentru banda 1-11; o. 
tenă pentru banda III şi o. 
pentru banda .IV-V. 

BOLOGA ADRIAN - SU~ 
vsniei 

Distanţa la care 
nat un emiţăter 
programul TV să 
permanent şi in 
pinde .de puterea emită'ton 
ferma reliefl'l·luî 


